
निकायः  विज्ञापन प्रकावित विवतिः २०७८/०५/२५
वि.प. कार्यक्रि 

प्रकावित विवत :
२०७८/०८/१९ २०७८/०९/०८

प्रथि पत्र वितीर् पत्र
तृतीर् पत्र (प्रहरी 

सेिा सम्बन्धी )
प्रथि पत्र वितीर् पत्र

तृतीर् पत्र (प्रहरी सेिा 

सम्बन्धी )
देखि सम्म

१ ०९ (०७८/७९) खुला तथा मधेसी

प्रा.प्र.नि. (मेनिकल ल्याब टेक्नोलोनिष्ट), 

प्रानिनधक, स्वास्थ्य (िेपाल प्रहरी 

अस्पताल तर्फ )

७७

श्री एिनसए (NCA) कलेि 

अर् मेिेिमेण्ट, अिुपमार्फ , 

मीिभिि ।

२ ७६०

२ ०७ (०७८/७९)
खुला तथा 

समािेशी

प्रा.प्र.नि. (िेन्टल अनधकृत), प्रानिनधक, 

स्वास्थ्य (िेपाल प्रहरी अस्पताल तर्फ )
२८६

श्री नपइए (PEA) 

एशोनसयसि , िेनसस मार्फ, 

थापाथली ।

१ ९७७

द्रष्टब्यिः  

संिोवित परीक्षा विवत र सिर्

७. परीक्षामा सम्बन्धित निकायबाट िारी भएको प्रिेश पत्र संरै् आफ्िो नागररकता िा नेपाि सरकारबाट जारी भएको फोटो सिेतको कुनै पररचर्पत्र अनििायफ रुपमा नलई आउिु पिेछ ।

८. िेपाल सरकारबाट िारी भएका स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बिी निर्फयहरु तथा आयोर्बाट िारी हुिे संक्रिणको वििेष अिस्थािा परीक्षा (सञ्चािन तथा व्यिस्थापन) सम्बन्धी िापदण्ड, २०७७ (संिोिन सवहत) को पालिा र्री परीक्षा सञ्चालि हुिेछ ।

९. परीक्षाथीहरु सबैले आफ्िो स्वास्थ्य अिस्थाको बारेमा िेपाल प्रहरीको िेभ साइटमा र्ई निद्युतीय माध्यमबाट कोनभि सम्बिी स्वयम् घोषर्ा र्ाराम अनििायफ रुपमा भिुफपिेछ । 

१०. कोनभि - १९ संक्रनमत उमे्मदिारहरुको लानर् निशेष परीक्षा केन्द्रको व्यिस्था र्ररिे भएकोले त्यस्ता उमे्मदिारहरुले आरू् संक्रनमत भएको िािकारी िेपाल प्रहरीमा अनिम रुपमा र्राउिु पिेछ ।

५. िसु्तर्त िहुउत्तर प्रश्नको र्लत उत्तरको २०% अङ्क कट्टा हुिेछ ।

६. िसु्तर्त बहुउत्तर (Multiple Choice) प्रश्नको उत्तर लेख्दा अंिेिी ठुलो अक्षर (Capital Letter) मा  A, B, C, D लेन्धखएको उत्तरलाई मात्र मान्यता नदइिे छ ।

नेपाि प्रहरीको पूिफ प्रकानशत निज्ञापि अिुसार प्राविविक तफय को प्रा.प्र.वन. (िेविकि ल्याब टेक्नोिोवजष्ट) र प्रा.प्र.वन. (िेन्टि अविकृत) पदको खुला तथा समािेशी तर्फ को नलन्धखत परीक्षा कायफक्रम कारर्िश देहाय बमोनिम संिोिन र्ररएको हुुँदा सम्बन्धित सबैको 

िािकारीका लानर् यो सूचिा प्रकानशत र्ररएको छ । कोनभि-१९ संक्रमर् भएका उमे्मदिारहरुको लानर् निशेष परीक्षा केन्द्र रहिे हुुँदा परीक्षा शुरु हुिु भन्दा कम्तीमा ३ (तीि) घण्टा अर्ािै िेपाल प्रहरीमा अनििायफ रुपमा िािकारी नदिु पिेछ ।

क्र.सं. वबज्ञापन नं. वकवसि पद, सेिा, सिूह/उपसिूह/ तह

साविक विखित परीक्षा विवत र सिर्

उ.सं.
नर्ााँ कार्ि गररएको 

परीक्षा केन्द्र

रोि नं.

४. परीक्षा संचालि हुिे नदि अप्रत्यानशत निदा पिफ र्एमा पनि आर्ोगको पूिय सूचना विना वनिायररत परीक्षा कार्यक्रि स्थनर्त हुिे छैि ।

३. परीक्षा भििमा िोबाइि फोन वनषेि र्ररएको छ ।

२. प्रिेश पत्र नििा कुिै पनि उमे्मदिारिालाई परीक्षामा सन्धम्मनलत िर्राइिे हुुँदा प्रिेिपत्र अवनिार्य रुपिा साथिा विई परीक्षा संचािन हुनुभन्दा कम्तीिा १ घण्टा अगािै परीक्षा भििमा आइपुगु्नपिेछ ।

१. उमे्मदिारले उत्तरपुन्धस्तकामा कािो िसी भएको िटपेन/किि मात्र प्रयोर् र्िुफपिेछ ।

िोक सेिा आर्ोग

सुरक्षा वनकार् तथा संगवित संस्था िहािािा

परीक्षा संचािन िािा

नेपाि प्रहरीको प्रा.प्र.वन. (िेविकि ल्याब टेक्नोिोवजष्ट) र  प्रा.प्र.वन. (िेन्टि अविकृत) पदको विखित परीक्षा कार्यक्रि संिोिन गररएको सूचना

नेपाि प्रहरी परीक्षा केन्द्र वनिायरण विवत : २०७८/०९/२३परीक्षा कार्यक्रि संिोिन विवत

२०७८ िाघ १६ 

गते वदनको १:०० 

बजे

२०७८ िाघ १७ 

गते वदनको १:०० 

बजे

२०७८ िाघ १८ गते 

वदनको १:०० बजे

२०७८ माघ ८ र्ते 

नदिको १:०० बिे

२०७८ माघ ९ र्ते 

नदिको १:०० बिे

२०७८ माघ १० र्ते 

नदिको १:०० बिे
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१.   परीक्षा केन्द्रमा प्रिेश र्िुफअनघ उमे्मदिारले  अवनिार्य रुपिा माक्स लर्ाई आफ्िो प्रयोििको लानर् स्यावनटाइजर र िानेपानी समेत नलई आउिु पिेछ।

२.   परीक्षाथी परीक्षाको लानर् तोनकएको समय भन्दा १ घण्टा अगािै परीक्षा केन्द्रमा आइपुगु्न पिेछ ।

३.   परीक्षाथीहरु परीक्षा केन्द्रमा प्रिेश र्दाफ, बानहर निस्कुँ दा र शौचालय प्रयोर् र्िुफ पदाफ नभिभाि िर्ररकि २ (दुई) विटरको दूरी कार्ि गरी क्रमैसुँर् तोनकएको स्थािमा िािुपिेछ ।

४.   परीक्षाथीहरु समूहमा भेला हुिे, कुराकािी र्िे र्िुफ हुुँदैि । 

५.   परीक्षामा खनटएका ििशन्धिले नदएको निदेशिको पूर्फ पालिा र्िुफ पिेछ ।

रािु सत्याल िारायर् प्रसाद ज्ञिाली

शाखा अनधकृत उपसनचि

कोवभि - १९ संक्रिणको सिर्िा सुरवक्षत रहन परीक्षाथीिे ध्यान वदनुपने थप विषर्हरु
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